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Bakalářská práce pana Luboše Šlechtického na téma „Modifikace silikátových materiálů 
pro podlahy“ byla vypracovaná na školícím pracovišti ústavu stavebních hmot, fakultě 
stavební VUT v Brně. 

Předložená práce je věnována problematice vybraných užitných vlastností podlahových 
materiálů na bázi cementu a sádry. Cílem práce je studium jevů souvisejících s mechanismy 
vybraných fyzikálních vlastností materiálů určených pro podlahové aplikace, zejména modulu 
pružnosti, přídržnosti k podkladu, a pevnostním charakteristikám. Také se hodnotí účinky 
redispergovatelných polymerních prášků v silikátových hmotách určených pro podlahy. 

Student vymezuje obecnou problematiku podlahových konstrukcí a přehled materiálů pro 
podlahy z hlediska technických požadavků podle ČSN 74 4505. S ohledem na stále zvyšující 
se užívání progresivních materiálů, které zásadním způsobem ovlivňují fyzikální parametry 
staveb, jeví se potřebné ověřit vlastnosti podlahových materiálů s přídavkem 
redispergovatelných prášků. Zanedbání těchto projevů může vést v některých případech ke 
znehodnocení parametrů stavebního díla, ve kterém byly látky tohoto druhu použity. 

Bakalářská práce má celkem 39 stran včetně tabulek a grafů. Obsahuje teoretickou část s 
definicemi a rešerší souvisejících fyzikálních parametrů. Studentovi nelze upřít píli, 
samostatnost při provádění experimentální části i schopnost interpretace dosažených 
výsledků. U zkratky RPP, která je v textu bakalářské práce použita, není v celém textu 
uvedeno vysvětlení. To může čtenáři snížit úroveň srozumitelnosti.  

Předložená bakalářská práce splnila stanovené cíle, jsou v ní uvedeny poznatky důležité 
pro další rozvoj metodiky posuzování staviv i poznatky pro stavební praxi. Přínos bakalářské 
práce spočívá především v reálném ověřování novodobých staviv pro sledování izolačních 
materiálů. Bakalářská práce je s ohledem na zadané téma zpracována adekvátně, rozsah práce 
a její členění odpovídá obvyklým požadavkům. Bakalářská práci pana Luboše Šlechtického 
hodnotím 

Klasifika ční stupeň ECTS:    B/1,5 

 V Brně 28.5.2013.          Podpis  
 

 

 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


